Zápis z 67. zasedání stavební komise dne 15.11.2017
Přítomni: pánové Wolf, Fara, Voženílek
Omluveni: pánové Kubát, Leška
Nepřítomen: pan Lášek

1. Věc: Přeložka plynovodní přípojky k pozemku parc.č. 1791/1 v Táborské ulici
Žadatel: manželé Pfaurovi
Vyjádření komise: souhlasí při splnění obvyklých podmínek
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním nové plynovodní přípojky k pozemku
parc.č. 1791/1 v Táborské ulici podle předložené situace vypracované Ing.
Martinem Wünschem v září 2017 za předpokladu dodržení podmínek pro užívání
veřejného prostranství stanovených v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74.
schůze konané dne 9.11.2009

2. Věc: Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 2667/8, 2667/24 v Pardubické ulici
Žadatel: Tomáš Klíma
Vyjádření komise: souhlasí, projektová dokumentace je v souladu s územním plánem
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí
1/ se stavbou nového rodinného domu na pozemcích parc.č. 2667/8 a 2667/24 v
Pardubické ulici podle předložené dokumentace zpracované kanceláří SCHAUFLERROSKOVEC, s.r.o., v říjnu 2017,
2/ s vybudováním kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 2667/8 po 16.10.2018, kdy končí
záruka zhotovitele za povrch komunikace, za předpokladu dodržení podmínek pro
užívání veřejného prostranství stanovených v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74.
schůze konané dne 9.11.2009 a doplněných v usnesení č. R/68/29/2012 ze dne
26.11.2012,
3/ s dopravním napojením pozemků parc.č. 2667/8 a 2667/24 na komunikaci v Pardubické
ulici,
4/ s úpravou chodníku a obrubníku před pozemkem žadatele pod podmínkou, že bude
provedena podle schválené vzorové úpravy vjezdu – varianty č. 1 zveřejněné na webu
města

3. Věc: Přístavba garáže na pozemcích parc.č. 639/1 a 639/2 v ulici V Dolích
Žadatel: Černošice 305, s.r.o.
Vyjádření komise: nemá námitky k záměru přístavby garáže
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s přístavbou garáže na pozemcích parc.č. 639/1 a 639/2
v ulici V Dolích podle předložené dokumentace zpracované kanceláří LABOR
13, s.r.o., v dubnu 2017

Příští jednání komise: 29.11.2017

Předseda komise: Ing. Petr Wolf
Zapsala: Lucie Poulová

